
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus BSS Personaleforening – 6. april 2017 
 
 
Til stede 
Trine Susanne Johansen, Kim Lilholt Ruggaard, Henrik Friis Bach, Mona Toft Madsen, Morten Rømer Holm, 
Andreas G. Jensby, Anders Laugesen, Annette Bengtson, Michael M. Sørensen og Marcel Turkensteen. 
 
Valg af ordstyrer 
Andreas Jensby blev valgt til ordstyrer.  Morten Rømer Holm blev valgt som referent.  
 
Bestyrelsens beretning 
 
• I 2016 mødtes bestyrelsen to gange på arbejdsmøder, hvor arrangementer blev planlagt og indført i 

kalenderen. Tiltaget med arbejdsmøder vurderes som en succes.   
• Der blev i 2016 afholdt 16 arrangementer, hvortil 3-4 arrangementer blev aflyst pga. for få tilmeldinger.  
• Enkelte arrangementer har større tilslutning end andre. Især byvandring, pistol og øl og bliv en haj til 

Thai-madlavningsarrangementerne var tilløbsstykker.  
• Ved hjælp af Svend Søborgs vedholdende arbejde, lykkedes det at fortsætte ordningen med ARoS-

kortene, således at det fremadrettet er muligt for medarbejdere at komme gratis på ARoS.   
• Formanden spurgte de fremmødte på generalforsamlingen om årsagerne til det lave antal af deltagere 

på arrangementerne. Forsamlingen fandt ikke nogen entydige svar, men konstaterede, at 
arrangementer, hvor man laver noget sammen, ofte har stor tilslutning.   

 
Godkendelse af sidste finansårs regnskab 
 
• Formanden fremlagde foreningens regnskab, og det blev noteret, at der i 2016 blev afholdt 

rekordmange arrangementer, og at de fleste af foreningens penge kom ud at arbejde. Men det til trods 
ender årets resultat med et gedigent overskud på 20.930,83 kroner, bl.a. pga. flere aflyste 
arrangementer. Det er fortsat foreningens mål at få regnskabet til at gå i nul.   

• Revisor Anita Trosborg har godkendt regnskabet. 
• I 2017 forsøger bestyrelsen at lave endnu flere arrangementer, så budgettet kan bruges.  
 
Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer 
 
Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed 
 
• Andreas G. Jensby – Har fået nyt job og udtræder derfor af bestyrelsen (og afgår som formand) 
• Laura Hammerschmidt – Har fået nyt job og udtræder af bestyrelsen  
• Mona Toft Madsen - Genvalgt  
• Svend Søborg - Genvalgt  
• Morten Rømer Holm - Genvalgt  
• Michael Mejlgaard Udby (næstformand) - Genvalgt   
• Trine Susanne Johansen - Genvalgt  
• Camilla Kirkegaard - Genvalgt  
• Henrik Friis Bach - Genvalgt  
• Kim Lilholt Ruggaard - Genvalgt  
• Anders Laugesen fra Institut for Økonomi - Valgt ind  
 
Valg af to revisorer 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/personaleforeningen/


• Anita Trosborg går af som revisor. Vi takker for Anitas store indsats gennem mange år i 
personaleforeningen.  

• Peder Harbjerg Nielsen (Genvalgt) 
• En person fra økonomi findes til at supplere Peder Harbjerg Nielsen.  
 
Eventuelt 
 
• Det blev foreslået at lave paintball-arrangement, hvor alle kan tilmelde sig, men med nedsat 

pris for dekanatet.  
• Anders Laugesen foreslår at lave en tur til Skanderborg Jazz-klub.  
• Anders Laugesen foreslog at lave en undersøgelse af foreningens medlemmer, for at kunne 

komme nærmere, hvilke typer af arrangementer medlemmerne efterspørger.  


